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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị xét sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh  

lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của UBND huyện 

Thạch Hà về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm lĩnh vực Giáo dục năm học 

2021 - 2022; 

Xét đề nghị của Hội đồng xét sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở. 

UBND huyện Thạch Hà kính đề nghị Hội đồng xét sáng kiến kinh nghiệm 

cấp tỉnh xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Giáo dục và 

Đào tạo năm 2022 cho các đề tài sau đây (Có danh sách kèm theo). 

Kính đề nghị Hội đồng xét sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh xem xét, quyết 

định./. 

 

Nơi nhận 
-  Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh; 

-  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;  

-  Lưu: VT, KTHT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khoa 
 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Đề nghị xét sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh năm 2022 

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày       /6/2022 của UBND huyện Thạch Hà) 

 

TT Tên đề tài 
 

Lĩnh vực Họ và tên tác giả Chức vụ Đơn vị công tác 

1 

Chỉ đạo giáo viên áp dụng chuyên đề 

chuyên sâu trong dạy bồi dưỡng học sinh 

giỏi môn Vật lý cấp THCS 

Vật lý Võ Tá Lợi 
Phó trưởng 

phòng 

Phòng GD&ĐT Thạch 

Hà 

2 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng 

chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm 

non 

Quản lý Trần Thị Hằng 
Phó hiệu 

trưởng 

Trường MN 1 Tân Lâm 

Hương 

3 

Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao 

chất lượng hoạt động giáo dục bảo vệ môi 

trường cho trẻ mầm non 

Quản lý Lê Thị Chiến 
Phó hiệu 

trưởng 

Trường MN 2 Tân Lâm 

Hương 

4 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt 

động làm quen với chữ cái cho trẻ 5 tuổi 
Làm quen chữ cái Nguyễn Thị Nga Giáo viên Trường MN 2 Thị Trấn 

5 

Một số biện pháp nâng cao kỹ năng phòng 

chống dịch Covid-19 cho trẻ 5 tuổi trong 

trường mầm non 

PT Tình cảm và 

KNXH 
Nguyễn Thị Huyền Lan Giáo viên 

Trường MN 1 Thị trấn 

Thạch Hà 

6 

Biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi 

trường trong và ngoài lớp theo định hướng 

lấy trẻ làm trung tâm. 

Quản lý Hoàng Thị Hương 
Phó hiệu 

trưởng 
Trường MN Thạch Đài 

7 

Giải pháp giúp học sinh lớp 5 thích ứng kịp 

thời khi vào học lớp 6 chương trình Giáo 

dục phổ thông 2018 

Công tác khác Hà Thị Thùy Linh Giáo viên 
Trường Tiểu học Thạch 

Thắng 

8 
Ứng dụng thẻ Flashcard vào dạy từ vựng 

Tiếng Anh lớp 1; 2 
Tếng Anh Nguyễn Thị Phương Chi Giáo viên 

Trường Tiểu học TH 1 

Thị trấn 

9 
Một số giải pháp xây dựng lớp học hạnh 

phúc 

Công tác chủ 

nhiệm 
Nguyễn Thị Lệ Thủy Giáo viên 

Trường Tiểu học Lý Tự 

Trọng 



10 

Biện pháp nâng cao chất lượng dạy hoạt 

động Nghe - nói trong môn Tiếng Việt lớp 

1 theo chương trình Giáo dục phổ thông 

2018 

Tiếng Việt Lê Thị Quyên 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu học Ngọc 

Sơn 

11 

Vận dụng một số trò chơi trong dạy học 

môn Tiếng việt nhằm khắc sâu kiến thức và 

gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 5. 

Tiếng Việt Hoàng Thị Thu Linh Giáo viên 
Trường Tiểu học Nam 

Điền 

12 

Tích hợp giáo dục chủ quyền biển - đảo vào 

dạy bài 38,39: “Phát triển tổng hợp kinh tế 

và bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo. 

Địa lý Phạm Thị Mến 
Tổ phó 

chuyên môn 

Trường THCS Nguyễn 

Thiếp 

13 

Thiết kế hệ thống bài tập và phương pháp 

giải bài tập CO2 tác dụng với dung dịch 

kiềm trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn 

hóa học THCS 

Hóa học Nguyễn Trung Thiết 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Trường THCS Phan Huy 

Chú  

14 

Một số cách khai thác các bài tập dự án, 

phần Project trong sách giáo khoa Tiếng 

Anh 6 Global success để nâng cao kĩ năng 

viết, nói theo hướng tư duy phản biện cho 

học sinh 

Tiếng Anh Nguyễn Thị Yến 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường THCS Phan Huy 

Chú  

15 
Một vài thủ thuật giải hệ phương trình bằng 

phương pháp thế 
Toán Nguyễn Thị Thảo 

Tổ phó 

chuyên môn 

Trường THCS Phan Huy 

Chú  

       Danh sách này có 15 đề tài.. 
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